TEKNIK & MILJØ

Skovløkken 4
Tejn
3770 Allinge
Tlf.: 56 92 00 00
Fax: 56 92 58 16
E-mail:
TeknikogMiljoe@brk.dk
CVR: 26-69-63-48
www.brk.dk

Referat fra brugerrådsmøde, Hasle Havn, tirsdag d. 13. marts 2012.
Mødet blev afholdt i Sejlerstuen, Havnen 23, 3790 Hasle, i tidsrummet 16.3019.00.

Inviterede:
Erhvervsfiskerne, Kaj Oluf Holm
Hasle Havns Venner, Egon Mortensen
Hasle Marina 1, Susanne Kelmo
Hasle Marina 2, Carl Johan Abel
Hasle Sejlklub, Poul Kyhn
Hasle Turist- og Erhvervsforening, Lars Knudsen
Områdefornyelse i Hasle, Kaj Erik Mortensen
Småbådeklubben, Lars Thisted
Teknik & Miljøs havnegruppe, Faglig koordinator Jakob Jensen
Teknik & Miljøs havnegruppe, Havnefoged Morten Kjær-Andersen - referent
Til stede ved møde var:
Erhvervsfiskerne, Kaj Oluf Holm
Hasle Havns Venner, Egon Mortensen
Hasle Marina 1, Susanne Kelmo
Hasle Sejlklub, Poul Kyhn
Hasle Turist- og Erhvervsforening, Lars Knudsen
Områdefornyelse i Hasle, Kaj Erik Mortensen
Småbådeklubben, Lars Thisted
Faglig koordinator Jakob Jensen
Havnefoged Morten Kjær-Andersen - referent
Havnefoged Mogens Stender Alstrup
Fraværende:
Hasle Marina 2, Carl Johan Abel
1. Godkendelse af dagsorden.
Under godkendelsen af dagsorden blev det godkendt, at et nyt punkt: ”Administration af bådpladser” blev sat på dagsordenen. Punktet fik nr. 3A.
Kaj Erik Mortensen foreslog et nyt fast punkt på dagsordenen. ”Opfølgning
fra sidste møde”.

2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og e-mail adresser.
Herunder hvem de fremmødte repræsenterer.
Kaj Oluf Holm, Møllebakken 15, Hasle
Susanne Kelmo, telefon 40582938
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3. Næste mødedato, efterår 2012.
Tirsdag d. 23/10 kl. 16.30 i Sejlerstuen
3A Administration af bådpladser.
Jakob gennemgik reglerne:
Reglerne for at få en plads i én af de kommunale havne er fastlagt i takstregulativet, side 12, som blev gennemgået:
For at komme på en venteliste i de kommunale havne, skal bådejeren udfylde
formularen for tilmelding, som kan afhentes på havnekontoret eller downloades på www.brk.dk.
Ledige pladser tilbydes efter princippet først indskrevet på listen i følgende
orden:
Intern flytning i hjemhavnen
Rotationsbåde i hjemhavnen
Intern flytning fra andre kommunale havne
Rotationsbåde fra andre kommunale havne
Ventelisten for lystsejlere uden båd i havnen.
Ønsker man ikke den anviste plads rykker man nederst på liste
En rotationsplads er en bådplads på gæstebådens vilkår:
Ingen fast plads
Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden
på andre både.
Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår
Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads.
I havne hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads
ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne
Ingen brugere havde bemærkninger til reglerne.
Lars Thisted foreslog en rabat for bådejere med rotationspladser.
4.

Drifts- og anlægsopgaver på havnen i 2012.
Jakob orienterede om nedskæringerne i Tuborg havn, der når de står færdige får en
kajhøjde på 120 cm. o. daglig vande.
Mogens fremlagde et forslag til faste pladser for lystsejlere i havnen:
a. der etableres en bro i bassin 4 uden på stenglasiet, her forventes det at der kan etableres 12-13 faste pladser. Det er dog fortsat uafklaret om der kan skaffes finansiering til
denne bro.
b. Alternativt kan der etableres 15-18 pladser i bassin 4, hvor pladserne ligger med
stævnen mod kajen med klubhusene og redskabsskurene.
Efter en lang debat blev konklusionen, at brugerne ønsker de fleksible agterfortøjninger
i bassin 3 og disse må gerne forsynes med bøjer, og at man fastholder plads til store bå-
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de på den nordlige kaj i bassin 3, (dette var en ønske fra erhvervet.)
Hvis der etableres bådpladser langs den nordlige kaj i bassin 4, Skal det medtænkes i beslutningen at der ønskes en hylde der mindsker afstanden til vandet og Y-bomme på
disse pladser. ( Hvis ikke bomme, så agterfortøjninger med bøjer.)
Kajen mod syd i bassin 4 friholdes til bl.a.Chr. Ø farten og andre større både.
Disse ønsker indebærer at mastekranen ikke kan placeres på nordkajen i bassin 4.
Det eksisterende masteskur bliver bevaret, indtil et nyt kan bygges. Der er ingen aktuelle planer om, at den gule bygning (Vesthavnsvej 60) skal fjernes. Tegningen af det masteskur/ fiskeredskabsskure havnen ønsker at opføre vedhæftes referatet.
Mulighed for søsætning optimistjoller og andre små joller bliver ude på havnebades
sydside, som projektet ser ud pt.
Jakob orienterede om Bystranden, hvor det forventes, at der bliver udlagt sand i løbet af
maj måned.
Lokalplanen er forsinket så opstart tidligst kan ske i april/maj måned.
Det er besluttet at der ikke arbejdes på havneprojekterne i højsæsonen.
Havnebadet er blevet forsinket efter at det første projektforslags kalkulation lå langt
over det budgetterede. Nu er projektet konstuktioner ændret, så alt laves på stedet og
derved forventer rådgiver at budgettet kan holdes. Det er for tidligt at sige om havnebadet med sikkerhed kan tages i brug i indeværende sæson.
Morten orienterede kort om projekt ”sikker havn” hvor der opsættes 2 løse stige til
hjælp for bjærgning af livløse personer der er faldet i vandet, ligeledes forbedres sikkerheden til det der anbefales, herunder antallet af redningsstiger der er opsat på kajerne,
samt liner mellem stigerne, så man kan gå armgang til nærmeste stige.
5. Igangværende og planlagte havneprojekter på de øvrige kommunale havne.
Jakob spurgte om der var nogen der havde spørgsmål til alle de projekter der har været
meget i medierne, det var der ikke
6. Ny driftsansvarlig på Hasle Havn.
Som følge af personalereduktioner i Teknik & Miljø er havnegruppen pr. 1.
november 2011, beskåret med et årsværk. Derfor har det været nødvendigt at
omstrukturere havnegruppen, således at Mogens skal løse flere administrative
opgaver. Morten overtager driftsansvaret på Hasle Havn og bliver dermed den
nye havnefoged. Mogens vil dog forsat være tilknyttet havnen om sommeren.
Indkomne forslag:
7. Uro i havnebassinerne (Egon).
Efter fleres mening, skyldes uroen jollegennemsejlingen i den sydlige del af
den ydre forkastning. Dette hul vil hurtigt kunne lukkes beslutning herom
træffes til efteråret.
8. Brugerrådets indflydelse (Egon).
Brugerrådet er et høringsorgan, men det er brugernes ønske at få konkrete

svar på om deres forespørgsler kan lade sig gøre og i givet fald hvornår. Retningslinjerne for brugerrådet er politisk fastsat, og højt prioriteret, og det er
havnen der hører brugerne, og brugernes synspunkter vil indgå i den videre
sagsbehandling, uanset om der er administrative beslutninger eller politiske
beslutninger.
9. Formålsløse møder (Egon).
Forslagsstilleren havde sammen med havnefogeden og en arkitekt afholdt et
møde om fiskeredskabs skure, som han mente var formålsløst. Mødets resultat blev efterfølgende underkendt af den faglige koordinator, der ikke havde
deltaget i mødet. Dette blev beklaget, men det blev begrundet med en misforståelse parterne imellem.
10. Hvor længe skal Hasle Havn ligne en byggeplads? (Egon)
Besvaret i punkt 4 og 5.
11. Evt.
Kaj Erik Mortensen spurgte om der eventuelt kunne placeres en miniarena på
12x20 m til boldspil på havnens arealer. Der blev foreslået en placering syd for
den nye badestrand.
Venlig hilsen
Referent.
Morten Kjær-Andersen
E-Mail morten.kjaer.andersen@brk.dk
Tlf. 56922320
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